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Vispārīga informācija
Koncerna mātes uzņēmuma nosaukums

Olainfarm

Koncerna mātes uzņēmuma juridiskais
statuss

Akciju sabiedrība

Koncerna mātes uzņēmuma vienotais
reģistrācijas numurs, vieta un datums

40003007246
Rīga, 1991. gada 10. jūnijs (atkārtoti - 1997. gada 27. marts)

Koncerna mātes uzņēmuma juridiskā
adrese

Rūpnīcu iela 5
Olaine, Latvija, LV-2114

Koncerna mātes uzņēmuma lielākie
akcionāri

SIA „Olmafarm” (42,56%)
Valērijs Maligins (26,92%)
AS „Swedbank” EE Klientu vārdā (11,99%)
AS „Swedbank” LV Klientu vārdā (1,05%)

Lielākie meitas uzņēmumi

SIA „Latvijas Aptieka” – 100% pamatkapitāla daļu
SIA „Silvanols” – 96,69% pamatkapitāla daļu

Revīzijas komisija

Viesturs Gurtlavs

Finanšu gads

2015. gada 1. janvāris – 31. decembris

Starpperioda pārskata periods

2015. gada 1. janvāris – 30. septembris
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par 2015. gada 9 mēnešiem

Valde

AS „Olainfarm” valdi sabiedrības padome ievēl uz pieciem gadiem. Izvēloties valdes
locekļus, padome izvērtē kandidātu pieredzi gan kolektīvu vadīšanā, gan attiecīgā
kandidāta pārziņā esošajā jomā, gan arī farmācijas nozarē kopumā.
Valērijs Maligins

Valērijs Maligins ir AS „Olainfarm” valdes priekšsēdētājs. V. Maliginam ir NewPort
International University, Baltijas izglītības centra – Net University doktora grāds
ekonomikā (2007. gads), kā arī Latvijas Universitātes maģistra grāds ekonomikā un
sociālajās zinātnēs (2002. gads) un bakalaura grāds ekonomikā un finansēs, kuru
viņš ieguvis 1998. gadā Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa
administrācijas augstskolā. V. Maligins darbojas farmācijas jomā jau vairāk nekā 25
gadus un vadošos amatos AS „Olainfarm” kopš 1997. gada.
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „Olmafarm”, valdes priekšsēdētājs
Vitkupes mednieku klubs, valdes loceklis
SIA „Ozols JDR”, valdes loceklis
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „Lano Serviss” (25%)
SIA „Vega MS” (59,99%)
SIA „Briz” (9,02%)
SIA „Olfa Press” (47,5%)
SIA „Carbochem” (50%)
SIA „Aroma” (99,21%, no 09.11.2015 – 100%)
SIA „Olmafarm” (100%)
SIA „Escargot” (33,5%)
SIA „Olalex” (50%)
SIA „Energo Capital” (50%)
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2015. gada 30. septembrī):
- tieši: 3 791 810
- netieši (caur SIA „Olmafarm”): 5 994 054
- kopā: 9 785 864
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par 2015. gada 9 mēnešiem
Jeļena Borcova

Jeļena Borcova ir AS „Olainfarm” valdes locekle un kvalificētā persona. J. Borcovai ir
augstākā farmaceitiskā izglītība, kura iegūta Rīgas Medicīnas institūtā (1988. gads).
J. Borcovai ir vairāk nekā 20 gadu pieredze farmācijas jomā.
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2015. gada 30. septembrī): 1 450
Inga Liščika (valdes locekle līdz 20.11.2015)

Inga Liščika ir AS „Olainfarm” valdes locekle un Izpilddirektore. I. Liščika studējusi
Lielbritānijas Atklātajā Universitātē (Open University) apmācību programmā
„Menedžeris profesionāls“. I. Liščikai ir Rīgas Tehniskās universitātes maģistra grāds
uzņēmējdarbības ekonomikā (1997. gads) un inženierzinātņu bakalaurs ekonomikā,
kuru viņa ieguvusi 1995. gadā Rīgas Tehniskajā universitātē. Jau vairāk nekā 10
gadus, Inga Liščika ir AS „Olainfarm” darbiniece.
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia”, padomes locekle
SIA „First Class Lounge”, valdes locekle
SIA „Olalex”, valdes locekle
SIA „Carbochem”, valdes locekle
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2015. gada 30. septembrī): 1 302
Atbrīvota no valdes locekļa amata ar 2015. gada 20. novembri.
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Salvis Lapiņš

Salvis Lapiņš ir AS „Olainfarm” valdes loceklis un investoru attiecību vadītājs.
S. Lapiņš studējis Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas
augstskolā un Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. S. Lapiņš darbojas finanšu
un farmācijas nozarē kopš 1995. gada.
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „Baltic Team-Up”, prokūrists
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „Baltic Team-Up” (50%)
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2015. gada 30. septembrī): 30 951
Veronika Dubicka

Veranika Dubickaja (Veranika Dubitskaya) kopš 2005. gada strādājusi AS
„Olainfarm” pārstāvniecībā Baltkrievijā. No 2005. līdz 2006. gadam V. Dubickaja
ieņēma medicīnas pārstāvja amatu, no 2006. gada līdz 2009. gada jūlijam produktu
menedžera amatu, bet no 2009. gada jūlija līdz 2011. gada maijam bija AS
„Olainfarm” pārstāvniecības Baltkrievijā vadītāja.
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2015. gada 30. septembrī): 1 000
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Marjana Ivanova-Jevsejeva

Marjana Ivanova-Jevsejeva, AS „Olainfarm” valdes locekle kopš 2015.gada
20.novembra. Marjana Ivanova-Jevsejeva iepriekš bija Latvijas Republikas 11. un 12.
Saeimas deputāte, sociālekonomisko norišu analītiķe izdevniecības namā „Fenster”
un projektu vadītāja Daugavpils domē. M. Ivanova-Jevsejeva ieguvusi profesionālā
maģistra grādu valsts pārvaldē un sociālo zinātņu bakalaura grādu ar ievirzi izglītības
psiholoģijā Daugavpils universitātē un uzņēmējdarbības vadītāja kvalifikāciju Baltijas
krievu institūtā.
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „Aroma”, valdes locekle
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2015. gada 30. septembrī): 0
Padome

AS „Olainfarm” padomi ievēl akcionāru sapulce uz pieciem gadiem. Padome ir
pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā.
Padomes galvenais uzdevums ir pastāvīga valdes darbības uzraudzība, un padomes
locekļu kandidātus akcionāri parasti izvēlas, ņemot vērā prasības, kurām jāatbilst
attiecīgajiem kandidātiem, lai pildītu padomes locekļu funkcijas un uzdevumus.
Padome lemj par AS „Olainfarm” valdes locekļu atalgojumu, savukārt par pašas
padomes locekļu atalgojumu lemj AS „Olainfarm” akcionāru sapulce.
Valentīna Andrējeva, padomes priekšsēdētāja
Valentīna Andrējeva 2006. gadā ieguvusi ekonomikas zinātņu doktora grādu
(Dr.oec.) Rīgas Tehniskajā universitātē. 2011. gadā Rīgas Tehniskajā universitātē
V. Andrējeva ieguva maģistra grādu ekonomikā uzņēmējdarbības vadības
specialitātē. 1976. gadā viņa ieguva inženiera – ekonomista diplomu Rīgas
Politehniskajā institūtā.
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās:
AS „Rīgas kuģu būvētava”, padomes locekle
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2015. gada 30. septembrī): 0
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Ingrīda Circene, padomes priekšsēdētājas vietniece
Ingrīda Circene ir bijusi Latvijas Republikas Veselības ministre vairākās valdībās un
vairāku Saeimu deputāte. I.Circene absolvējusi Rīgas Medicīnas institūtu un Rīgas
Komercskolu.
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2015. gada 30. septembrī): 0
Aleksandrs Raicis
Aleksandrs Raicis ir SIA „Briz” farmācijas direktors. A. Raicis ieguvis augstāko
izglītību Rīgas Medicīnas institūta Farmācijas fakultātē (1984. gads).
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „Briz”, valdes loceklis
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „VIP Pharma” (50%)
SIA „Recesus” (30%)
SIA „Briz” (7,92%)
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2015. gada 30. septembrī): 0
Volodimir Krivozubov
Volodimirs Krivozubovs ir OOO „Torgovje Tehnologii” (Ukraina) ģenerāldirektors.
V. Krivozubovs absolvējis A. Bogomoļca Kijevas Medicīnas institūtu (1984. gads):
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās:
OOO „Torgovije Tehnologii” (Ukraina), ģenerāldirektors
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2015. gada 30. septembrī): 0
Gunta Veismane
Gunta Veismane absolvējusi Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāti (1975.
gads), Hārvardas universitātes HBS Menedžmenta, stratēģiskās vadības un
organizāciju psiholoģijas kursu (1993. gads), ieguvusi MBA grādu Latvijas
Universitātē (1996. gads).
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās:
Ekonomikas un kultūras augstskolas rektore
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2015. gada 30. septembrī): 0

Izmaiņas valdē 2015. gadā

Izmaiņas padomē 2015. gadā

2015. gada 17. jūlijā tika pieņemts Padomes lēmums par AS „Olainfarm” valdes
(esošā sastāvā) darbības termiņa pagarināšanu uz nākamo 5 gadu periodu.
2015. gada 20. novembrī notika izmaiņas valdē: no valdes locekļa amata ir atbrīvota
I. Liščika un iecelta Marjana Ivanova-Jevsejeva.
Nav
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Lielākie akcionāri
Līdzdalība
AS „Swedbank” Klientu vārdā

13,04%

SIA „Olmafarm”

42,56%

V. Maligins

26,92%

Pārējie akcionāri

17,48%

Kopā

100,00%
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Vadības ziņojums
Vispārēja informācija
AS „Olainfarm” ir viens no lielākajiem farmaceitiskajiem uzņēmumiem Latvijā ar vairāk nekā 40 gadu pieredzi medikamentu un
ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Koncerna darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes
produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd koncerna produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 35 pasaules valstīm, tostarp Baltijas
valstīm, Krieviju, NVS valstīm, Skandināvijas, Rietumeiropas un Āzijas valstīm, Ziemeļameriku un Austrāliju.
Pārskata periodā Koncerna sastāvā ir notikušas izmaiņas. Pārskata periodā Koncerns sastāvēja no mātes uzņēmuma AS
„Olainfarm”, tās meitas uzņēmuma SIA „Ozols JRD”, tūrisma aģentūras SIA „First Class Lounge” un farmācijas mazumtirdzniecības
uzņēmuma SIA „Latvijas Aptieka”. 2014.gada decembrī Kirgizstānā tika izveidots meitas uzņēmums „Olainfarm Azija” un
2015.gada martā tika izveidots meitas uzņēmums “Olainfarm Lietuva”, kuru galvenie darbības virzieni ir AS „Olainfarm” un tās
partneru produktu virzība šajos tirgos. Pārskata periodā tika iegādātas arī 100% kapitāla daļas uzņēmumos SIA „Nika Farm” un SIA
„Aptieka Ālante”, kam pieder aptiekas attiecīgi Olainē un Pļaviņās. AS „Olainfarm” pieder arī 96,69% kapitāla daļas lielākajā
Latvijas uztura bagātinātāju ražotājā SIA „Silvanols”.
Korporatīvā misija un vīzija
Korporatīvā misija:
AS „Olainfarm” ir viens no lielākajiem gatavo zāļu un ķīmisko produktu ražotājiem Baltijā. Mūsu darbības pamatprincips ir ražot
uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus visai pasaulei. Mēs vēlamies veidot godīgu un konstruktīvu sadarbību ar
mūsu klientiem – pacientiem, ārstiem, farmaceitiem un citiem sadarbības partneriem. Savu mērķu sasniegšanai mēs veidojam
augsti kvalificētu, sociāli aizsargātu un labi motivētu darbinieku komandu. Mūsu prioritāte ir videi draudzīga ražošanas procesa
organizācija un pastāvīga Sabiedrības vērtības palielināšana.
Korporatīvā vīzija:
Mēs vēlamies kļūt par vadošo gatavo zāļu un ķīmiski - farmaceitisko produktu ražotāju Baltijā, kura produkcija ir pazīstama un
pieejama visā pasaulē.
Ar uzņēmuma Korporatīvās pārvaldības pārskatu var iepazīties uzņēmuma mājas lapā internetā www.olainfarm.lv.
Uzņēmuma darbības vide
Pārskata perioda laikā uzņēmuma darbības vide saglabājās svārstīga visos tam nozīmīgos NVS valstu tirgos, ieskaitot Krieviju,
Baltkrieviju, Ukrainu un Kazahstānu. Ekonomiskā nestabilitāte un vietējo valūtu kursu svārstības ir būtiski ietekmējušas šo valstu
iedzīvotāju pirktspēju. Papildus šiem faktoriem, vairāku NVS valstu valdības nereti administratīvām metodēm mēģina apgrūtināt
dažādu preču, tajā skaitā farmaceitiskās produkcijas importu no ārvalstīm. Šo apstākļu ietekmē 2015.gada 9 mēnešu laikā trijos no
četriem iepriekš minētajiem tirgiem bija vērojams uzņēmuma produkcijas noieta samazinājums, salīdzinot ar 2014.gada 9 mēnešu
periodu.
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Finanšu rezultāti
2015.gada 3.ceturksnis realizācijas ziņā ir bijis visu laiku veiksmīgākais 3.ceturksnis uzņēmuma vēsturē, koncerna realizācijas
apjomam sasniedzot 21,8 miljonus eiro, kas par vairāk kā 2% pārsniedz 2014.gada 3.cetursnī iespēto realizācijas apjomu. Tas ir
panākts, neskatoties uz to, ka vairākos tādos uzņēmumam svarīgos tirgos kā Krievija, Ukraina, Baltkrievija, Lielbritānija un Polija
realizācijas apjomi samazinājās.

2015.gada 9 mēnešos realizācijas apjomi, salīdzinot ar iepriekšējā gada 9 mēnešiem, pieauga par 3% un sasniedza 71,9 miljonus
eiro, kas ir visu laiku veiksmīgākie 9 mēneši līdzšinējā uzņēmuma vēsturē apgrozījuma ziņā. Tas ir sasniegts, lielā mērā pateicoties
veiksmīgajai darbībai Latvijas un Lietuvas tirgos, kā arī veiksmīgai sadarbībai ar Pasaules Veselības organizāciju tās
prettuberkulozes programmas ietvaros.

2015.gada 9 mēnešu laikā uzņēmuma realizācijas apjomi pieauga Latvijā (par 9%), Nīderlandē (PVO iepirkums – par 181%),
Kazahstānā (par 2%), Lietuvā (par 18%) un citās valstīs (vidēji par 28%), bet samazinājās Ukrainā (par 15%), Baltkrievijā (par 7%),
Lielbritānijā (par 9%), Uzbekistānā (par 6%) un Krievijā (par 3%). Kopumā realizācijas sadalījums pa valstīm ir saglabājies relatīvi
nemainīgs, un par vienīgo būtisko izmaiņu ir uzskatāms neliels Latvijas īpatsvara pieaugums kopējā realizācijā līdz 23%.
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2015.gada 3.ceturksnī, salīdzinot ar 2.ceturksni, būtiskas izmaiņas uzņēmuma pieprasītāko produktu realizācijas struktūrā nav
notikušas. Joprojām, pateicoties pieaugošam pieprasījumam pēc prettuberkulozes līdzekļa PASA nātrija sāls, šis produkts ir otrais
pieprasītākais un veido 13% no AS „Olainfarm” ražoto produktu realizācijas apjomiem. Par trešo pieprasītāko ir kļuvis Noofen,
nedaudz apsteidzot Adaptolu un šķīstošā furagīna produktus. Vienu procenta punktu īpatsvarā ir ieguvis Etacizīns. Kopumā 10
pieprasītākie produkti joprojām veido 90% no AS „Olainfarm” ražoto produktu realizācijas.

Lai arī aizvadītais 3.ceturksnis bija veiksmīgākais 3.ceturksnis uzņēmuma vēsturē realizācijas ziņā, tomēr peļņas ziņā tas atpalika
no 2014.gada 3.ceturkšņa, kad uzņēmums nopelnīja 3,2 miljonus eiro. Šī gada 3.ceturksnī uzņēmums nopelnīja 2,8 miljonus eiro,
kas ir par 12% mazāk kā pērn šādā pašā laika periodā.
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Kaut arī trešā ceturkšņa peļņa ir samazinājusies par 12%, salīdzinot ar šo periodu pērn, 9 mēnešu peļņa ir palikusi teju nemainīga.
Salīdzinot ar 2014.gadu, tā ir samazinājusies tikai par vienu tūkstoti eiro un sasniedz 12,105 miljonus eiro.

Tas, ka šī gada 3.ceturksnī netika veidoti jauni uzkrājumi, ir ļāvis atkal paaugstināt gan EBITDA, gan EBITDA rentabilitāti.
Ceturkšņa laikā 12 mēnešu EBITDA ir pieaugusi par vairāk kā 2 miljoniem eiro līdz 24,1 miljonam un EBITDA rentabilitāte ir
atgriezusies vēsturiski ierastākā 25% līmenī.
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Šādi 9 mēnešu laikā ir mainījušies citi uzņēmuma rādītāji:
Finanšu rādītāji par periodu
Neto apgrozījums, EUR '000

01.01.2015 30.09.2015
71 861

01.01.2014 - % pret iepriekšējo
30.09.2014
periodu
69 891
103%

Neto peļņa, EUR '000

12 099

12 106

100%

EBITDA, EUR '000

19 434

17 910

109%

EBIT, EUR '000

14 964

14 927

100%

Bruto rentabilitāte

67.2%

67.2%

EBITDA rentabilitāte

27.0%

25.6%

EBIT rentabilitāte

20.8%

21.4%

Neto rentabilitāte

16.8%

17.3%

0.86

0.86

100%

30.09.2015

30.09.2014

% pret iepriekšējo
periodu

3.3

3.3

7.15

7.09

100.8%

100 708

99 863

100.8%

1.2

1.4

Peļņa uz akciju, EUR
Finanšu rādītāji pārskata perioda beigās
Apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņa kreditoriem
Akcijas cena perioda beigās, EUR
Tirgus kapitalizācija, EUR '000
P/B (tirgus kapitalizācija / neto aktīvi)
Finanšu rādītāji par 12 mēnešiem līdz pārskata
datumam
Neto peļņa, EUR '000
EBITDA, EUR '000
Aktīvu atdeve (ROA)
Pašu kapitāla atdeve (ROE)
P/E (cena / peļņa)

01.10.2014 30.09.2015
12 231
24 089
11%
14%
8.2

01.10.2013 - % pret iepriekšējo
30.09.2014
periodu
16 007
76%
23 868
16%
22%
6.2

101%

AS „Olainfarm” akcionāru pilnsapulce 2015.gada 11.jūnijā ir apstiprinājusi Koncerna darbības plānu 2015.gadam. Saskaņā ar to,
Koncerna apgrozījums 2015.gadā tiek plānots 100 miljonu eiro apmērā, bet tīrā peļņa 15 miljonu eiro apmērā. Saskaņā ar šo
neauditēto 2015.gada 9 mēnešu pārskatu, gada realizācijas plāns ir izpildīts par 72%, bet gada peļņas plāns – par 81%.
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Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats
par 2015. gada 9 mēnešiem

Akcijas un fondu tirgus
Straujā uzņēmuma finanšu rādītāju uzlabošanās pēdējo trīs gadu laikā ir atspoguļojusies arī uzņēmuma akcijas cenā biržā
NASDAQ OMX Riga, trīs gadu laikā akcijas cenai palielinoties par vairāk kā 65%. 2015.gada 9 mēnešu laikā akcijas cena pārsvarā
svārstījās robežās no 6,50 eiro par akciju līdz 8,00 eiro par akciju. Zemākā cena 5,81 eiro apmērā tika uzrādīta gada sākumā, bet
2015.gada 1.jūnijā tika sasniegta līdz šim vēsturiski augstākā uzņēmuma akcijas cena 8,70 eiro apmērā. Pārskata periodā ar AS
„Olainfarm” akcijām tika veikti 2217 darījumi. Pēc pārskata perioda beigām akcijas cena piedzīvoja nelielu kāpumu un pārskata
sagatavošanas laikā akcijas cena svārstās ap 7.40 eiro.
AS „Olainfarm” akciju cenas svārstības biržā NASDAQ Riga pēdējo trīs gadu laikā līdz pārskata perioda beigām

Līdz pat 2015.gada septembra vidum AS „Olainfarm” akcijas cena auga daudz straujāk par OMX Riga indeksu, taču sagaides par
AS „Ventspils Nafta” akciju obligāto atpirkumu, cita starpā radīja būtisku indeksa pieaugumu, pēc kura, 9 mēnešu griezumā
kopumā OMX Riga indeksa pieaugums pārsniedza AS „Olainfarm” akcijas cenas pieaugumu. Rezultātā šī gada 9 mēnešu laikā AS
„Olainfarm” akcijas cena palielinājās par nedaudz vairāk kā 20%, kamēr OMX Riga indeksa vērtība pieauga par 40%.
AS „Olainfarm” akciju cena biržā NASDAQ OMX Riga salīdzinājumā ar OMX Riga indeksu (pārskata periods)

-- OMX Riga
-- AS „Olainfarm”
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par 2015. gada 9 mēnešiem

Deviņu mēnešu laikā biržā Nasdaq Riga tika tirgoti 713 tūkstoši AS „Olainfarm” akciju par vairāk kā 5 miljoniem eiro, kas ir neliels
pieaugums, salīdzinot ar šādu pašu laika periodu pērn.
Attīstība
Pārskata periodā tika uzsākti reģistrācijas procesi Bosnijā un Hercegovinā, Vjetnamā un Mjanmā, veiksmīgi iziets Turcijas Zāļu
Aģentūras audits, kas ļauj turpināt zāļu reģistrācijas procesu arī šajā valstī. Pabeigti izstrādes darbi Gripofleks 325 mg un ACC 200
mg pulveriem ar mērķi iesniegt reģistrācijai Latvijā. Turpinās darbs pie jaunās kombinētas prolongētas nitrofurantoīna zāļu formas
izstrādes. Ir uzsākts darbs pie turpmākas Gripofleks līnijas paplašināšanas. Ir izstrādāti un Baltijas valstīs reģistrēti divi uztura
bagātinātāji ar sastāvu, kas paredz to pielietošanu uroloģijā un hepatoloģijā. Latvijā ir reģistrēts jauns uztura bagātinātājs Jogurt
Babydrops.
3.ceturksnī vien ir pabeigti 5 reģistrācijas procesi Azerbaidžānā, Ukrainā un Rumānijā.
Nākotnes perspektīvas
Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, kā arī ekonomisko situāciju uzņēmuma galvenajos noieta tirgos, par aizvien lielāku prioritāti kļūst
tālāka noieta tirgu dažādošana. 2015. un turpmākajos gados uzņēmums plāno turpināt arī iesāktos darbus jaunu produktu
ieviešanā un jaunu tirgu apgūšanā, papildinot to ar sadarbību ar citiem ražotājiem produkcijas izplatīšanas jomā NVS un citās
valstīs. Ir uzsākts produkcijas eksports uz Mongoliju, veiksmīgi turpinās darbs pie produktu reģistrācijas Turcijā, ir sagatavoti
reģistrācijas dokumenti arī vairākās citās valstīs. Aizvien lielāka uzmanība tiek veltīta iespējamai tāda uzņēmuma iegādei, kura
noieta tirgi vai produkti būtiski atšķirtos no AS „Olainfarm” noieta tirgiem.
Jau vairāk kā gadu uzņēmums aktīvi izmanto tā rīcībā esošos loģistikas un mārketinga resursus, lai sev tradicionālajos tirgos aktīvi
izplatītu arī SIA „Silvanols” produkciju, līdz ar to tuvākajā laikā ir sagaidāms vēl straujāks SIA „Silvanols” apgrozījuma pieaugums.
Vides aizsardzība
Pārskata perioda laikā ir sagatavotas drošības datu lapas par 31 vielu, veikti 17 iekšējie vides auditi, turpinās darbs pie jaunu
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšanas un videi draudzīgākās attīrīšanas tehnoloģijas izvēles.
Sociālā atbildība
Pārskata periodā uzņēmums turpināja atbalstīt jauno profesionāļu attīstību un izaugsmi ar stipendijām Rīgas Stradiņa universitātes
Farmācijas fakultātes, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes un Latvijas Universitātes
Ķīmijas fakultātes studentiem. AS „Olainfarm” kļuva par vienu no Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas
atbalstītājiem.
Rūpējoties veselīga dzīvesveida attīstību, AS „Olainfarm” atbalstīja Latvijas velo svētkus un Jūrmalas skriešanas svētkus.
Uzņēmums turpināja atbalstīt tādus būtiskus Latvijas kultūras notikumus kā festivālus „Rīgas ritmi” un „Summertime – aicina Inese
Galante”, kā arī kļuva par Dailes teātra 95 gadu jubilejas sezonas ģenerālsponsoru.

16

AS „Olainfarm”

Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats
par 2015. gada 9 mēnešiem

Notikumi pēc pārskata perioda beigām
2015. gada novembrī tika iegādātas 100% kapitāla daļas uzņēmumā SIA „Nikapharm” (iepriekš SIA „Viļakas aptieka”), kam pieder
viena aptieka Viļakā.

Finanšu pārskatus ir apstiprinājusi mātes uzņēmuma valde, kuras vārdā tos parakstījusi

2015. gada 30. novembrī
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par 2015. gada 9 mēnešiem

Paziņojums par vadības atbildību
AS „Olainfarm” valde par katru ceturksni sagatavo starpperioda saīsināto konsolidēto finanšu pārskatu, kas sniedz patiesu un
skaidru priekšstatu par AS „Olainfarm” grupas (turpmāk – Koncerns) aktīviem, saistībām un finansiālo stāvokli uz attiecīgā
starpperioda beigām, kā arī par finanšu rezultātiem attiecīgajā starpperiodā. Starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats
tiek sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kas attiecas uz
starpperiodu finanšu pārskatiem. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadība:




izmantojusi un konsekventi pielietojusi atbilstošas grāmatvedības metodes;
sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus;
piemērojusi darbības turpināšanas principu, ja vien šāda principa piemērošana nav uzskatāma par neatbilstošu.

AS „Olainfarm” valde ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, kas attiecīgajā brīdī sniegtu patiesu
priekšstatu par Koncerna mātes uzņēmuma un Koncerna finansiālo stāvokli, finansiālajiem rezultātiem un naudas plūsmu un
nodrošinātu vadībai iespēju sagatavot Eiropas Savienības pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem atbilstošus
finanšu pārskatus.

AS „Olainfarm” valdes vārdā:

2015. gada 30. novembrī
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par 2015. gada 9 mēnešiem

STARPPERIODA KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS
Starpperioda konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats
Piezīme
Neto apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
Bruto peļņa
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Ieņēmumi no līdzdalības asociēto uzņēmumu kapitālā
Finanšu ieņēmumi
Finanšu izmaksas
Peļņa pirms nodokļiem
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis
Pārskata perioda peļņa
Citi pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem
Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem

5
5

01.07.2015 - 01.07.2014 - 01.01.2015 - 01.01.2014 30.09.2015 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2014
EUR '000
EUR '000
EUR '000
EUR '000
21 792
21 328
71 861
69 891
(7 346)
(7 647)
(23 588)
(22 918)
14 446
13 681
48 273
46 973
(6 732)
(6 466)
(20 284)
(19 617)
(3 633)
(3 315)
(11 851)
(11 188)
1 159
533
2 487
1 514
(37)
(870)
(3 739)
(2 871)
(17)
23
78
116
69
42
198
124
(2 226)
(272)
(208)
(1 166)
3 029
3 356
14 954
13 885
(185)
(455)
(2 695)
(2 134)
(19)
296
(154)
355
2 825

3 197

12 105

12 106

-

-

-

-

2 825

3 197

12 105

12 106

2 823
2

3 180
17

12 099
6

12 106
-

2 825

3 197

12 105

12 106

0.20

0.23

0.86

0.86

Peļņa un apvienotie ienākumi attiecināmi uz:
Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem
Nekontrolējošo līdzdalību

Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

AS „Olainfarm” valdes vārdā:

2015. gada 30. novembrī

19

AS „Olainfarm”

Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats
par 2015. gada 9 mēnešiem

Starpperioda konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
AKTĪVS
Piezīme
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Nemateriālie aktīvi
Nemateriālā vērtība
Patenti
Aptiekas licences un telpu nomas līgumi
Pārējie nemateriālie ieguldījumi
Avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem
KOPĀ
Pamatlīdzekļi
Zemes gabali, ēkas un būves
Iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Ieguldījumi nomātā īpašumā
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
KOPĀ
6
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Aizdevumi radniecīgajām un asociētajām sabiedrībām
Aizdevumi vadībai un akcionāriem
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā
Citi ilgtermiņa finanšu aktīvi
KOPĀ
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
Krājumi
Izejvielas un materiāli
Nepabeigtie ražojumi
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
Avansa maksājumi par precēm
KOPĀ
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi un asociēto un citu saistīto uzņēmumu parādi
Avansa maksājumi un nākamo periodu izmaksas
Citi debitori
Aizdevumi vadībai, darbiniekiem un akcionāriem
Aizdevumi saistītajām un asociētajām sabiedrībām
KOPĀ
Nauda
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
KOPĀ AKTĪVS

30.09.2015
EUR '000

31.12.2014
EUR '000

7 401
134
9 706
2 444
378
20 063

6 660
145
9 526
2 283
234
18 848

16 795
10 995
2 291
105
5 949
366
36 501

17 513
10 102
2 384
226
2 592
1 857
34 674

79
3 563
443
4 085
60 649

173
3 626
365
70
4 234
57 756

2 766
9 202
7 724
321
20 013

2 685
8 850
6 786
372
18 693

29 248
1 107
1 285
1 336
47
33 023
2 489
55 525
116 174

26 022
537
729
865
66
28 219
2 055
48 967
106 723

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

AS „Olainfarm” valdes vārdā:

2015. gada 30. novembrī
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Starpperioda konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
PASĪVS
PAŠU KAPITĀLS
Akciju kapitāls
Akciju emisijas uzcenojums
Rezerves

Piezīme

Nesadalītā peļņa:
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
pārskata gada peļņa
KOPĀ
Nekontrolējošā līdzdalība
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS

30.09.2015 31.12.2014
EUR '000
EUR '000
19 719
20 041
2 504
2 504
322

-

50 492
12 099
85 136

38 255
12 237
73 037

28

8

85 164

73 045

9 477
1 830
2 706
284
14 297

10 192
1 640
2 099
195
14 126

4 811
146
895

6 748
158
1 138

6 621
835
900
579
1 926
16 713
31 010
116 174

7 979
745
419
2 365
19 552
33 678
106 723

KREDITORI
Ilgtermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības
Nākamo periodu ieņēmumi
Finanšu nomas saistības
KOPĀ
Īstermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm
Finanšu nomas saistības
No pircējiem saņemtie avansa maksājumi
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem, asociētajiem un citiem saistītajiem uzņēmumiem
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Nākamo periodu ieņēmumi
Uzkrātās saistības
KOPĀ
KOPĀ KREDITORI
KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

AS „Olainfarm” valdes vārdā:

2015. gada 30. novembrī
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Starpperioda konsolidētais naudas plūsmas pārskats
01.01.2015 30.09.2015
EUR '000
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā
Peļņa pirms nodokļiem
Korekcijas:
Amortizācija un nolietojums
Zaudējumi/ (peļņa) no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas/ norakstīšanas
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu vērtības samazinājums
Uzkrājumu pieaugums/ (samazinājums)
Ieņēmumi no ieguldījuma asociētā uzņēmumā

01.01.2014 30.09.2014
EUR '000

14 954

13 885

4 470
60

2 983
20

82

-

2 411
(78)

1 952
(116)

Procentu izmaksas

166

214

Procentu ieņēmumi

(198)

(124)

Ieņēmumi no ES projektiem

(457)

(126)

1 284
22 694

419
19 107

(1 758)

(316)

(8 070)

(1 369)
(3 729)

Nerealizētā (peļņa)/ zaudējumi no valūtas kursu svārstībām
Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām
Krājumu samazinājums/ (pieaugums)
Debitoru parādu un nākamo periodu izmaksu samazinājums/ (pieaugums)
Kreditoru parādu un saņemto avansa maksājumu (samazinājums)/ pieaugums
Nauda saimnieciskās darbības rezultātā
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem
Neto nauda saimnieciskās darbības rezultātā

(764)
12 102
(1 832)

13 693
(1 608)

10 270

12 085

(7 027)

(10 185)

969

999

(918)

(1 176)

30

37

125

77

11

17

(234)

(1 683)

(7 044)

(11 914)

Naudas plūsma ieguldījumu izmaiņu rezultātā
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde
Saņemtais ES finansējums
Meitas uzņēmumu un daļu iegāde
Ieņēmumi no nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pārdošanas
Atmaksātie aizdevumi
Saņemtie procenti
Izsniegtie aizdevumi
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā
Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā
Pamatkapitāla palielinājums meitas uzņēmumā
Atmaksātie aizņēmumi
Izdevumi procentu maksājumiem

14

-

(6 089)
(166)

(4 575)
(214)

3 236

4 414

(3 005)

(375)

221

(204)

Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts
Nauda pārskata gada sākumā

213
2 055

(58)
2 097

Nauda pārskata perioda beigās

2 489

1 835

Saņemtie aizņēmumi
Neto nauda finansēšanas darbības rezultātā
Naudas samazinājums

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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Starpperioda konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats
Pašu kapitāls attiecināms uz Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem
Akciju emisijas
Nesadalītā
Nekontrolējošā
Akciju kapitāls
Rezerves
Kopā
uzcenojums
peļņa
līdzdalība
2013.gada 31.decembrī
Pārskata perioda peļņa
Citi apvienotie ienākumi
Kopā apvienotie ienākumi
Nekontrolējošās līdzdalības daļas iegāde
2014.gada 30.septembrī
2014.gada 31.decembrī
Pārskata perioda peļņa
Citi apvienotie ienākumi
Kopā apvienotie ienākumi
Ieskaitīts rezervēs
Pamatkapitāla emisija (SIA Silvanols)
2015.gada 30.septembrī

EUR '000
20 041
20 041
20 041
(322)
19 719

EUR '000
2 504
2 504
2 504
2 504

EUR '000
322
322

EUR '000
39 364
12 106
12 106
(1 109)
50 361

EUR '000
61 909
12 106
12 106
(1 109)
72 906

50 492
12 099
12 099
62 591

73 037
12 099
12 099
85 136

Kopā

EUR '000
78
(67)
11

EUR '000
61 987
12 106
12 106
(1 176)
72 917

8
6
6
14
28

73 045
12 105
12 105
14
85 164

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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Starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata pielikums
1. Vispārīga informācija par Koncernu
AS „Olainfarm” Koncerns (turpmāk tekstā – Koncerns) nodarbojas ar ķīmiskās un farmaceitiskās produkcijas ražošanu un
izplatīšanu. AS „Olainfarm” (turpmāk tekstā – Koncerna mātes uzņēmums) reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1991.
gada 10. jūnijā (atkārtoti 1997. gada 27. martā) un ierakstīta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2004. gada 4. augustā. Koncerna
mātes sabiedrības akcijas tiek kotētas Rīgas Fondu biržā.
Šo nerevidēto starpperioda saīsināto konsolidēto finanšu pārskatu (turpmāk – finanšu pārskats) valde apstiprinājusi 2015. gada
30.novembrī.

2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums
Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes
Finanšu pārskats par 2015. gada 9 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar Starptautisko Grāmatvedības Standartu nr. 34 Starpperiodu
finanšu pārskati.
Šie finanšu pārskati nesatur visu informāciju un atšifrējumus, kas tiek iekļauti gada pārskatā, tāpēc lasāms kopā ar Koncerna 2014.
gada konsolidēto pārskatu.
Finanšu pārskatā par naudas vienību kopš 2014. gada 1. janvāra lietota Latvijas Republikas naudas vienība eiro (EUR). Visi skaitļi
noapaļoti līdz tuvākajam tūkstotim (EUR ‘000 jeb tūkst. EUR).
Šie finanšu pārskati iekļauj Koncerna mātes sabiedrības un visu meitas uzņēmumu nerevidētus finanšu pārskatus uz 2015. gada
30. septembri.

Izmaiņas grāmatvedības uzskaites principos un informācijas atklāšanā
Izmantotās grāmatvedības politikas atbilst 2014. gadā piemērotajām politikām. Koncerns ir izvērtējis jaunos un grozītos SFPS un
SFPIK interpretācijas, kas ir piemērojami attiecībā uz pārskata periodu, kas sākas 2015.gada 1.janvarī vai vēlāk. Šie grozījumi nav
ietekmējuši Koncerna starpperioda finanšu pārskatu.
Koncerns nav piemērojis SFPS un SFPIK interpretācijas, kas izdotas līdz finanšu pārskata apstiprināšanas dienai, bet vēl nav
stājušās spēkā. Koncerns plāno ieviest šos standartus un interpretācijas to spēkā stāšanās datumā, ja tās būs pieņemtas ES.
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3. Uzņēmējdarbības apvienošana
Pārskata periodā Koncerns iegādājās vairākus biržā nekotētus Latvijā reģistrētus uzņēmumus, kā izklāstīts tālāk. Uzņēmumi tika
iegādāti, lai palielinātu mazumtirdzniecības apjomus. Nemateriālo aktīvu vērtēšanā Koncerns izmantojis peļņas koeficientu analīzi.
Galvenie izmantotie pieņēmumi ir sagaidāmais ienesīgums un ieņēmumu pieaugums. Šī starpperioda finanšu pārskata
apstiprināšanas datumā Koncerns vēl nav pabeidzis nemateriālo aktīvu identifikācijas procesu no uzņēmējdarbības apvienošanas tāpēc neto aktīvi un nemateriālā vērtība, kas atzīta starpperioda finanšu pārskatā ir provizoriski. Starpperioda finanšu pārskati
iekļauj iegādāto uzņēmumu rezultātus no iegādes datuma līdz pārskata perioda beigām.
Aptieku iegāde
2015. gada 14. aprīlī Koncerns iegādājās 100% SIA „Nikafarm” kapitāla daļu un 2015. gada 30. jūnijā Koncerns iegādājās 100%
SIA „Aptieka Ālante” kapitāla daļu. Identificējamo aktīvu un saistību patiesā vērtība iegādes datumā atspoguļota šādi:
Iegādātā sabiedrība
Iegādāto kapitāla daļu un balsstiesību apjoms
Iegādes datums

Aktīvs
Telpu nomas līgumi un licences
Pamatlīdzekļi
Nauda un naudas ekvivalenti
Citu debitoru parādi
Pircēju un pasūtītāju parādi
Krājumi
Kreditori
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Pārējie īstermiņa kreditori
Atliktā nodokļa saistības
Kopā identificējamie neto aktīvi patiesajā vērtībā
No iegādes izrietošā nemateriālā vērtība
Pirkšanas cena naudā
Nemateriālā vērtība sastāv no:
- atliktā nodokļa pieaugums no patiesās un uzskaites vērtības
starpības
- sagaidāmās sinerģijas un esošais darbaspēks, kas nav atzīts
atsevišķā vērtībā
Iegādes naudas plūsmas analīze:
Nauda saņemta no iegādes
Nauda samaksāta par iegādi
Neto naudas plūsma
Apvienošanās ietekme uz Koncernu:
Radītie ieņēmumi
Radītā perioda peļņa/ (zaudējumi) pirms nodokļiem

Aptieka Ālante
Nikafarm
100%
100%
30.06.2015
14.04.2015
Iegādes datumā atzītā patiesā vērtība
EUR '000
EUR '000

KOPĀ
EUR '000

20
8
28

160
68
14
11
22
32
307

180
68
14
11
30
32
335

(11)
(1)
(3)
(15)

(87)
(9)
(33)
(129)

(98)
(10)
(36)
(144)

13
59
72

178
682
860

191
741
932

3

33

36

56

649

705

(72)
(72)

14
(860)
(846)

14
(932)
(918)

(2)

245
(5)

245
(7)

411
(32)

474
(41)

Apvienošanās aplēstā ietekme uz Koncernu, ja apvienošanās būtu notikusi gada sākumā:
Aplēstie pilna perioda ieņēmumi
63
Aplēstā pilna perioda peļņa/ (zaudējumi) pirms nodokļiem
(9)

Atzītā nemateriālā vērtība pirmkārt attiecināma uz prognozētajām sinerģijām un citiem labumiem, ko varētu dot meitas uzņēmumu
un Koncerna aktīvu un darbības apvienošana un atliktā nodokļa saistību pieaugumu uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā.
Nemateriālā vērtība pilnībā attiecināta uz aptieku mazumtirdzniecības segmentu.
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Meitas uzņēmumu dibināšana
2015. gada 27. martā AS „Olainfarm” Lietuvā nodibināja meitas uzņēmumu UAB „Olainfarm-Lietuva” (100% līdzdalības un
balsstiesību) un 2015. gada 9. jūlijā nodibināja meitas uzņēmumu Azerbaidžānā SIA „Olainfarm Azerbaijan” (100% līdzdalības un
balsstiesību). Jaunizveidotie uzņēmumi nodarbojas galvenokārt ar Koncerna un tā partneru produktu pārdošanas veicināšanu šajos
tirgos.
Papildu ieguldījums SIA „Silvanols” pamatkapitālā
2015. gada 3. jūnijā tika veikti SIA „Silvanols” statūtu grozījumi, palielinot tā pamatkapitālu līdz 704 tūkst. EUR. AS „Olainfarm”
2015. gada jūlijā veica jauno kapitāla daļu apmaksu 399 tūkst. EUR apmērā. AS „Olainfarm” līdzdalības daļa SIA „Silvanols” palika
nemainīga - 96,69%.

4. Vērtības samazināšanās pārbaude
Nemateriālā vērtība tiek testēta attiecībā uz vērtības samazināšanos katru gadu (31. decembrī) un tad, kad apstākļi norāda ka
bilances vērtība varētu būt samazinājusies. Uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā iegūtās nemateriālās vērtības attiecinātas uz
SIA Latvijas Aptieka Naudu Ienesošo Vienību (Aptiekas NIV) un Silvanols NIV. Telpu nomas līgumi un licences ir pilnībā
attiecinātas uz Aptiekas NIV.
Aptieku NIV atgūstamā summa noteikta, balstoties uz lietošanas vērtību, kas aprēķināta, izmantojot Koncerna vadības
apstiprinātajos finanšu budžetos iekļautās naudas plūsmas prognozes. Piemērojot tādus pašus galvenos pieņēmumus
nemateriālās vērtības samazināšanas pārbaudes aprēķiniem kā iepriekšējā finanšu gada beigu pārbaudē, vadība nav konstatējusi
apstākļus, kas norādītu ka Aptieku NIV nemateriālā vērtība, aptieku nomas līgumu un licenču vērtība ir būtiski samazinājusies uz
šo starpperioda finanšu pārskata datumu.
Silvanols NIV atgūstamā summa noteikta, balstoties uz uzņēmuma tirgus vērtību, izmantojot salīdzināšanas metodi. Silvanols NIV
tirgus vērtības noteikšanai tika analizētas līdzīgu Eiropas un Āzijas attīstības tirgos esošu uzņēmumu tirgus vērtības un finanšu
dati. Par rādītāju (koeficientu), pēc kura tika aprēķināta Silvanols NIV tirgus vērtība, tika izvēlēts salīdzinošo uzņēmumu tirgus
vērtības attiecība pret ieņēmumiem. Vadība nav konstatējusi apstākļus, kas norādītu ka Silvanols NIV nemateriālā vērtība ir būtiski
samazinājusies uz šo starpperioda finanšu pārskata datumu.

5. Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Koncerns aprēķina perioda uzņēmumu ienākuma nodokli, izmantojot nodokļa likmi, kas būs piemērojama prognozētajai gada
kopējai peļņai. Galvenās ienākuma nodokļa sastāvdaļas starpperiodu konsolidētajā ienākumu pārskatā ir par pārskata periodu
aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis 2 695 tūkst. EUR apmērā (9M 2014: 2 134 tūkst. EUR) un atliktā uzņēmumu ienākuma
nodokļa izmaksu palielinājums 154 tūkst. EUR apmērā (9M 2014: samazinājums 355 tūkst. EUR). Atliktā uzņēmumu ienākuma
nodokļa saistības perioda beigās sastāda 1 830 tūkst. EUR (31.12.2014: 1 640 tūkst. EUR).

6. Pamatlīdzekļi
Pārskata periodā ES projekta „Augstas pievienotās vērtības investīcijas ķīmisko un tehnoloģisko procesu būtiskai uzlabošanai”
ietvaros Koncerna mātes uzņēmums ir veicis ieguldījumus iekārtās un tehnoloģijās 3 440 tūkst. EUR apmērā. Pārskata perioda
laikā šī ES projekta ietvaros ekspluatācijā tika nodotas iekārtas un tehnoloģijas 1 679 tūkst. EUR apmērā.
Pārskata perioda laikā ekspluatācijā tika nodotas iekārtas un tehnoloģijas 652 tūkst. EUR apmērā, kas saistītas ar ieguldījumiem
citos ES projektos.
Pārskata periodā nav veiktas būtiskas vērtību norakstīšanas.
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7. Darījumi ar saistītajām personām

Saistītā persona

Izsniegtas preces,
Saņemtas
sniegtie pakalpojumi
preces un
un aizdevumi
pakalpojumi no
saistītajām
saistītajām
personām
personām

Pakalpojumu veids

EUR '000
1. Asociētie uzņēmumi
SIA "Olainfarm enerģija"
(AS Olainfarm daļa 50% )

Aizdevums, pakalpojumi un
enerģijas ražošana

EUR '000

Saistīto
personu
parādi
(bruto)

Parādi
saistītajām
personām
(bruto)

EUR '000

EUR '000

31.12.2014
30.09.2015

83
48

481
363

215
89

62
22

31.12.2014

160

206

345

26

30.09.2015
KOPĀ: 31.12.2014
KOPĀ: 30.09.2015

75
243
123

61
687
424

315
560
404

28
88
50

Aizdevums, tūrisma
pakalpojumi

31.12.2014
30.09.2015
KOPĀ: 31.12.2014
KOPĀ: 30.09.2015

2 052
876
2 052
876

-

4 140
5 016
4 140
5 016

-

Aizdevums un gatavās
produkcijas pārdošana

31.12.2014
30.09.2015
KOPĀ: 31.12.2014
KOPĀ: 30.09.2015

38
13
38
13

-

229
242
229
242

-

51
47
10
9
48
30
36
28
10 566
5 248
10 711
5 362

429
343
16
20
31
22
1 419
1 161
76
60
1 971
1 606

141
156
1
1
109
89
8
16
10 374
9 264
10 633
9 526

4
16
3
3
3
241
158
264
164

SIA "Pharma and Chemistry Competence Centre of
Finansējums un projektu
Latvia" (AS Olainfarm daļa 11% , SIA Silvanols daļa
vadības pakalpojumi
19% )

2. Galvenais vadības personāls
V. Maligins (dalībnieks)

3. Uzņēmums, kuram ir būtiska ietekme
SIA "Olmafarm" (akcionārs)

4. Citas saistītās puses
SIA "Vega MS"
(V.Maligina daļa 59,99% )
SIA "Aroma"
(V.Maligina daļa 99,21% , no 09.11.2015 - 100% )
SIA "Lano Serviss"
(V.Maligina daļa 25% )
SIA "Carbochem"
(V.Maligina daļa 50% )
SIA "Olfa Press"
(V.Maligina daļa 47,5% )
SIA "Olalex"
(V.Maligina daļa 50% )
OOO "Olfa"
(J.Dudko daļa 100% )

Apsardzes pakalpojumi, logu
ražošana

31.12.2014
30.09.2015
31.12.2014
Aizdevums un telpu noma
30.09.2015
31.12.2014
Ķimiskās tīrīšanas pakalpojumi
30.09.2015
Aizdevums un starpniecība
31.12.2014
ķīmisko produktu pārdošanā 30.09.2015
31.12.2014
Tipogrāfijas pakalpojumi
30.09.2015
Gatavās produkcijas
31.12.2014
pārdošana, pakalpojumi
30.09.2015
Gatavās produkcijas
31.12.2014
pārdošana
30.09.2015
KOPĀ: 31.12.2014
KOPĀ: 30.09.2015
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8. Informācijas atspoguļošana par segmentiem
Gatavas zāļu
Ķīmiskā
Zāļu
formas
produkcija lieltirgotava
EUR '000
EUR '000
EUR '000

Aptiekas
Silvanols
EUR '000
EUR '000

Kopā
Neatticināts un
segmenti
izslēgts
EUR '000
EUR '000

Kopā
EUR '000

Aktīvi
30.09.2015

52 923

15 519

4 484

18 448

4 523

95 897

20 277

116 174

31.12.2014

52 738

15 507

3 284

16 882

4 015

92 426

14 297

106 723

30.09.2015
31.12.2014

5 261
5 149

2 036
1 198

1 754
1 398

4 907
5 382

1 164
1 325

15 122
14 452

15 888
19 226

31 010
33 678

9M 2015

51 286

3 616

2 453

12 254

2 252

71 861

-

71 861

9M 2014
Starpsegmentu ieņēmumi
9M 2015

52 194

3 748

914

11 113

1 922

69 891

-

69 891

239

11 795

5 495

-

266

17 795

(17 795)

-

9M 2014
Kopējie ieņēmumi
9M 2015

207

8 210

4 244

-

289

12 950

(12 950)

-

51 525

15 411

7 948

12 254

2 518

89 656

(17 795)

71 861

9M 2014

52 401

11 958

5 158

11 113

2 211

82 841

(12 950)

69 891

Segmenta peļņa
9M 2015
9M 2014

15 877
16 229

2 161
963

270
253

472
232

219
(122)

18 999
17 555

(4 044)
(3 670)

14 955
13 885

Saistības

Ieņēmumi
Ārējie klienti

Peļņas salīdzinājums
Segmentu peļņa

9M 2015

9M 2014

EUR '000

EUR '000

18 999

17 555

Neattiecinātie finanšu ieņēmumi

590

1 472

Neattiecinātie finanšu izdevumi

(142)

(2 463)

(3 963)

(186)

Neattiecinātās darbības rezultāts
Starp-segmentu izslēgšana
Peļņa pirms nodokļiem
Aktīvu salīdzināšana

(529)

(2 493)

14 955

13 885

30.09.2015

31.12.2014

EUR '000

EUR '000

Segmentu aktīvi

95 897

92 426

Neattiecinātie ilgtermiņa aktīvi

16 715

10 910

Neattiecinātie īstermiņa aktīvi

1 418

1 587

Grupas līmenī pārvaldītā nauda
Kopā aktīvi
Saistību salīdzināšana
Segmentu saistības
Atliktā nodokļa saistības
Aizņēmumi
Nodokļu saistības
Citas neattiecinātās saistības un izslēgšana
Kopā saistības

2 144

1 800

116 174

106 723

30.09.2015

31.12.2014

EUR '000

EUR '000

15 122

14 452

562

439

13 569

15 385

1 556

594

201

2 808

31 010

33 678
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9. Izmaksātās un ierosinātās dividendes
Koncerna mātes uzņēmuma akcionāri pieņēma lēmumu 2014. gada peļņu nesadalīt un reinvestēt Koncerna attīstībā. Pārskata
periodā un periodā līdz tā apstiprināšanai dividendes nav izmaksātas.

10. Notikumi pēc pārskata perioda beigām
2015. gada novembrī Koncerns iegādājās biržā nekotēta Latvijā reģistrēta uzņēmuma SIA „Nikapharm” (iepriekš SIA „Viļakas
aptieka”) 100% kapitāla daļu. Uzņēmums tika iegādāts mazumtirdzniecības apjomu palielināšanai.
Laika posmā no pārskata perioda pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi citi notikumi,
kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā.
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